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• Að skapa skilyrði svo börn geti leiðrétt 
mistök sín og orðið sterkari en fyrr.

• Það er allt í lagi að gera mistök, en við fáum 
tækifæri til að læra af mistökum okkar.

Uppbygging



Hringurinn

• Hringurinn, uppbyggileg leið fyrir börn, foreldra 
og aðra uppeldisaðila í Grafarvogi. 
Hófst sem tilraunaverkefni frá 1. sept. 2001 til 1. 
sept. 2002.  
– Restorative Justice Circles in South Saint Paul, 

Minnesota
– Konfliktråd Norge, Danmark
– Familjerådslag, Sverige
– Ungdomskontrakter, Danmark



Hringurinn

hLeið til að taka á afbrotamálum barna.
hLeið til að grípa inn í ferlið sem fyrst.
hLeið til að gera barnið ábyrgt fyrir hegðun sinni.  
hLeið til að gefa barninu tækifæri til að læra af 

reynslunni.



Markmið Hringsins

• Að sporna gegn afbrotum barna í
Grafarvogi.

• Að byggja upp sterkari einstaklinga með 
fræðslu og stuðningi samfélagsins.



Fyrir hverja er Hringurinn?

hÖll börn á aldrinum 7-15 ára, sem búa í
Grafarvogi og fremja afbrot sem tilkynnt 
eru til lögreglu.    
hUnnið með þjófnaðarmál og 

skemmdarverk.
hUnnið með “minniháttar” ofbeldismál
hAlla sem tengjast afbrotinu.



Hringurinn

Þríþættur tilgangur Hringsins:

• Fjölskylduvinna
• Sáttaumleitan
• Samábyrgð samfélagsins



Hringsvinnan 

hUpphafsfundur: Með sáttamanni, þolanda, geranda 
og aðstandendum þeirra, fulltrúa fyrirtækis eða 
stofnunar. Hefðbundinn sáttafundur.
hMarkmiðsfundur: Finna markmið Hringvinnunnar 

og leið til að bæta fyrir mistök barnsins. 
hVinnufundur: Hvernig gengur, þarftu hjálp?
hLokafundur: Hvernig gekk, má loka Hringnum?



Hvað fer fram?
• Velkomin – kynning
• Eyðublöð – samkomulag
• Markmið fundar  - Reglur Hrings
• Virðing – Trúnaður – Lausn/sættir

• Lýsing atburða frá allra sjónarhorni
• Líðan – hugsun – Hegðun

• Hvaða viðhorfum/lífsgildum var verið að bregðast við?
• Hvaða þarfir var verið að uppfylla? – Er hægt að uppfylla þær á annan hátt?

• Markmiðasetning – Hvernig má leiðrétta mistökin?
• Sátt?
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Sáttafundur

• Mikilvægt að sáttamaður skapi þannig 
andrúmsloft að allir treysti sér til að tjá sig.

• Oft flóknir fundir (td foreldrar sem fara í
vörn fyrir börn sín)

• Gæta að jafnræði
• Hlutleysi 
• Fagmennska
• Skýr hlutverk 
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Dæmi um verkefni:
• Aðstoða starfsfólk

– Hjúkrunarheimili
– Leikskóla
– Sambýla fyrir fatlaða
– Sundlaugar
– Bókasafnsins
– Kirkjunnar 
– Bilaverkstæða
– Byggingarfyrirtækja
– Íþróttamiðstöðvar
– Vélaverkstæðis Reykjavíkurborgar



Mat og niðurstöður

• Jákvæð reynsla þátttakenda
• Þróunarvinna hefur tekist vel
• Fleiri hverfi – Breiðholt



Sáttaverkefni á tilraunastigi í
Miðgarði

• Sáttamiðlun í nágrannadeilum í samvinnu við 
Félagsbústaði (hófst í maí 2006)

• Sáttamiðlun í grunnskólum í samvinnu við 
Engjaskóla og Borgaskóla (hófst í október 2006)

• Sáttamiðlun í leikskólum (fyrirhugað vorið 2007)



Takk fyrir
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